
Identyfikacja szczątków ludzkich i osób żywych 
(ocena wieku i płci, identyfikacja osobnicza)

Postępowanie w katastrofach masowych. 

Agata Thannhäuser



KATASTROFA MASOWA

Katastrofa masowa – nieoczekiwane zdarzenie, 
wskutek którego straciła życie lub zdrowie straciła 
duża liczba osób.

Katastrofy mogą być następstwem:

▪ zdarzeń naturalnych; 

▪ wypadków;

▪ ataków terrorystycznych i konfliktów zbrojnych;

▪ zachowań społecznych



CHARAKTER

OTWARTY

ZAMKNIĘTO -
OTWARTY

ZAMKNIĘTY



POSTĘPOWANIE W ZDARZENIACH MASOWYCH MOŻNA 
PODZIELIĆ NA 5 FAZ

POSTĘPOWANIE NA 
MIEJSCU 

ZDAZRENIA

POSTĘPOWANIE 
W 

PROSEKTORIUM 
LUB W MIEJSCU JE 

ZASTĘPUJĄCYM 

ZBIERANIE 
DANYCH 

ZAŻYCIOWYCH

PORÓWANIE 
DANYCH 

ZAŻYCIOWYCH I 
POŚMIERTNYCH

PREZENTACJA 
WYNIKÓW



POSTĘPOWANIE NA MIEJSCU ZDARZENIA

STAN I UŁOŻENIE 
ZWŁOK NA MIEJSCU 

ICH UJAWNIENIA

OPIS GŁÓWNYCH 
CECH 

IDENTYFIKACYJNYCH

OPIS OBRAŻEŃ
PRZYGOTOWANIE 

ZWŁOK DO 
TRANSPORTU

TRANSPORT



DVI

PODZESPÓŁ PM

PODZESPÓŁ AM

PODZESPÓŁ DS. 
ANALIZY I 

ŁĄCZENIA DANYCH 
ZESPOŁU DVI

DISASTER VICTIM IDENTIFICATION
(DVI)



DISASTER VICTIM IDENTIFICATION
(DVI)

PM

KOORDYNATOR ZESPOŁU PM

LEKARZ 
SPECJALISTA 
MEDYCYNY 
SĄDOWEJ

TECHNIK 
SEKCYJNY

TECHNIK 
KRYMINALISTYKI

OSOBA 
WYKONUJĄCA 

FOKUMENTACJĘ 
FOTOGRAFICZNĄ

OSOBA 
WYPEŁNIAJĄCA 
FORMULARZ PM

OSOBA 
PROWADZĄCA 

EWIDENCJĘ 
ZWŁOK, 

SZCZĄTKÓW I 
PRZEDMIOTÓW 
RZECZOWYCH

ANTROPOLOG , 
LEKARZ 

DENTYSTA, 
BIEGŁY Z 

DZIEDZINY DNA, 
BIEGŁY Z 
DZIEDZIY 

DAKTYLOSKOPII, 
RADIOLOG 



DISASTER VICTIM IDENTIFICATION
(DVI)

AM

KOORDYNATOR ZESPOŁU AM

FUNKCJONARIUSZ 
LUB ŻOŁNIERZ ŻW O 

SPECJALNOŚCI 
DOCHODZENIOWO-

ŚLEDCZEJ 

TECHNIK 
KRYMINALISTYKI

OSOBA 
WYPEŁNIAJĄCA 
FORMULARZ AM

ANTROPOLOG , 
LEKARZ DENTYSTA, 
BIEGŁY Z DZIEDZINY 

DNA, BIEGŁY Z 
DZIEDZIY 

DAKTYLOSKOPII, 
RADIOLOG 



METODY IDENTYFIKACJI 

1. porównanie profilu genetycznego DNA, 

2. porównanie odcisków palców, 

3. badania uzębienia i innych danych odontologicznych, 

4. badania radiologiczne, 

5. porównanie danych medycznych (przebyte zabiegi lecznicze i 
chirurgiczne),

6. porównanie znaków szczególnych - blizny, tatuaże, 

7. porównanie danych rysopisowych, 

8. identyfikacja rzeczy osobistych, w tym odzieży, biżuterii itp., 

9. identyfikacja na podstawie dokumentów ujawnionych przy zwłokach 
lub szczątkach, 

10. rozpoznanie przez świadków, członków rodziny lub znajomych. 



PIERWOTNE METODY 
IDENTYFIKACJI

DNA

BADANIA 
ODONTOLOGICZNE

ODCISKI PALCÓW

WTÓRNE METODY 
IDENTYFIKACJI

DANE OSOBOWE

DANE MEDYCZNE

DOWODY/ODZIEŻ



OSOBY/ZWŁOKI NN

„ŚWIEŻE” PRZEOBRAŻONE ZESZKIELETOWANE

OPIS ODZIEŻY I PRZEDMIOTÓW

SEKCJA 300’s PM



ZWŁOKI NN

„ŚWIEŻE” PRZEOBRAŻONE ZESZKIELETOWANE

OPIS IDENTYFIKACYJNY

OPIS IDENTYFIKACYJNY W 
MIARĘ MOŻLIWOŚCI 

WYNIKAJĄCY ZE STANU 
ZWŁOK

SĄDOWO-LEKARSKO-
ANTROPOLOGICZNE 

OGLĘDZINY 
SZCZĄTKÓW 

OSOBY 
SEKCJA 400’s PM



DANE RYSOPISOWE

SYLWETKA: wątła/szczupła/średnia/krępa/otyła

STAN ODŻYWIENIA: wyniszczenie/wychudzenie/skąpy/mierny/dobry/nadmierny/otyły

WŁOSY:
Kolor: jasny blond/średni blond/ciemny blond/ciemny/szatyn/brunet/kasztanowe/rude/ 

czarne/szpakowate/siwe.
Przebieg: proste/faliste/skręcone (kędzierzawe).
Długość: do  cm.
Łysina: czołowa, tonsurowa, półpełna, prawie pełna

BRWI:
Szerokość: wąskie/średnie/szerokie.
Kolor: jasny blond/ciemny blond/brunatny/kasztanowe/czarne/rude/szpakowate/siwe/ nieokreślony.
Inne cechy: oddzielone/nieco zrośnięte/zrośnięte.

ŁUKOWATE                                    PROSTE                                 ŁAMANE FALISTE                                KRZACZASTE

KSZTAŁT BRWI



DANE IDENTYFIKACYJNE
NOS: prosty/skrzywiony na stronę lewą/ skrzywiony na stronę prawą.

Cechy indywidualne

KRÓTKI             ŚREDNI          DŁUGI

WKLĘSŁY             PROSTY             FALISTY WYPUKŁY   GARBATY

WZNIESIONY                    PROSTY                   OPUSZCZONY

PROFIL NOSA

DŁUGOŚĆ NOSA USTAWIENIE PODSTAWY (KONIUSZKA)



DANE IDENTYFIKACYJNE
ZAROST twarzy:

Gęstość: słaby/średni/silny.

Wąsy:

Broda:

Bokobrody:

SZLACHECKIE              SZCZOTKOWATE                 PIASTOWSKIE

HISZPAŃSKIE                 MANDARYŃSKIE               PRZECINKOWE

PĘDZELKOWATE

OWALNY                     KULISTY

PROSTOKĄTNA         TRAPEZOIDALNA          TRÓJKĄTNA

DWUTRÓJKĄTNE    PĘDZELKOWATE



PORÓWNANIE ZNAKÓW SZCZEGÓLNYCH - BLIZNY, TATUAŻE
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BADANIA RADIOLOGICZNE



SUPERPROJEKCJA
• J.C.Brash 1935 r.

• Polega na porównywaniu fotografii osoby zaginionej i znalezionej czaszki 
za pomocą projekcyjnej metody fotograficznej,





ZWŁOKI NN

„ŚWIEŻE” PRZEOBRAŻONE ZESZKIELETOWANE

OPIS UZĘBIENIA

SEKCJA 600’S PM



PORÓWNANIE DANYCH MEDYCZNYCH



CECHY NIEMETRYCZNE





ZWŁOKI NN

ZESZKIELETOWANE

SĄDOWO-LEKARSKO-
ANTROPOLOGICZNE 

OGLĘDZINY 
SZCZĄTKÓW 

▪ Identyfikacja zwłok i szczątków o nieustalonej 
tożsamości przede wszystkim wymaga ustalenia 
profilu biologicznego w ramach tzw. triady 
identyfikacyjnej na którą składają się płeć, wiek 
i wysokość ciała (niektórzy autorzy do triady 
identyfikacyjnej zaliczają również ocenę odmiany: 
białej, czarnej, żółtej). 

▪ W przypadku zwłok zeszkieletowanych płeć 
ustala się na podstawie różnic w morfologicznej 
budowie kości. 

red. Grzegorz Teresiński, Medycyna sądowa. Tanatologia 
i traumatologia sądowa, PZWL 2019



TRIADA IDENTYFIKACYJNA

PŁEĆ

czaszka

szkielet postranialny

WIEK

metody morfologiczne

metody histologiczne

metody chemiczne

WYSOKOŚĆ CIAŁA

pomiar kości długich
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▪ Różnice płciowe poszczególnych okolic szkieletu 
uwarunkowane są m.in. przez wewnątrzwydzielniczą 
działalność ustroju (hormony), przystosowanie kobiety do 
ciąży i porodu oraz właściwości biomechaniczne u obu płci.

▪ Dymorfizm płciowy dotyczy cech, które określają kształt i 
wielkość poszczególnych kości. 

▪ Różnice płciowe można więc wyrazić za pomoc cech 
opisowych i metrycznych. 

▪ W zakresie cech dymorfizmu płciowego najlepszymi 
wskaźnikami są czaszka i miednica

TRIADA IDENTYFIKACYJNA - PŁEĆ

red. Grzegorz Teresiński, Medycyna sądowa. Tanatologia 
i traumatologia sądowa, PZWL 2019



KĄT PODŁONOWY ŁUK  PODŁONOWY

red. Grzegorz Teresiński, Medycyna sądowa. 
Tanatologia i traumatologia sądowa, PZWL 2019

RÓŻNICE W BUDOWIE MORFOLOGICZNEJ MIEDNIC MĘSKICH (PO 
LEWEJ) I ŻEŃSKICH (PO PRAWEJ). 



KĄT ŁONOWO-KULSZOWY WĄSKI KĄT ŁONOWO-KULSZOWY SZEROKI
1 – WKLĘSŁOŚĆ KULSZOWA

MĘSKA                                                                     ŻEŃSKA   

red. Grzegorz Teresiński, Medycyna sądowa. 
Tanatologia i traumatologia sądowa, PZWL 2019



1a – wcięcie kulszowe większe wąskie 1b- wcięcie kulszowe większe szerokie

MĘSKA                                                                     ŻEŃSKA   

red. Grzegorz Teresiński, Medycyna sądowa. 
Tanatologia i traumatologia sądowa, PZWL 2019



red. Grzegorz Teresiński, Medycyna sądowa. Tanatologia 
i traumatologia sądowa, PZWL 2019

1a – guzy czołowe słabo zaznaczone 
2a – brzeg nadoczodołowy zaokrąglony 
3a – łuki nadoczodołowe wyraźnie zaznaczone 
4a – oczodół kwadratowy 

1b – guzy czołowe dobrze zaznaczone 
2b – brzeg nadoczodołowy ostry 
3b – łuki nadoczodołowe słabo zaznaczone 
4b – oczodół owalny 

Różnice w budowie morfologicznej czaszek męskich (po lewej) i żeńskich (po prawej). 



MĘSKA                                                                     ŻEŃSKA   

red. Grzegorz Teresiński, Medycyna sądowa. Tanatologia 
i traumatologia sądowa, PZWL 2019

1a – łuska kości czołowej pochylona 
2a – gładzizna (glabella) wypukła 
3a – wyrostek sutkowaty duży 
4 – grzebień nadprzewodowy

1b – łuska kości czołowej ustawiona pionowo 
2b – gładzizna (glabella) słabo zaznaczona 
3b – wyrostek sutkowaty mały 



MĘSKA                                                                     ŻEŃSKA   

red. Grzegorz Teresiński, Medycyna sądowa. Tanatologia 
i traumatologia sądowa, PZWL 2019

1a – kresy karkowe silnie zaznaczone 
2a – guzowatość potyliczna zewnętrzna silnie 
zaznaczona 

1b – kresy karkowe słabo zaznaczone 
2b – guzowatość potyliczna zewnętrzna słabo 
zaznaczona



KĄT POMIĘDZY OSIĄ SZYJKI A GŁOWĄ KOŚCI UDOWEJ 

▪ Różnice w ustawieniu kości 
miednicznych powodują 
zaznaczenie się dymorfizmu 
płciowego na kościach 
udowych, wyrażającego się 
różnym kątem pomiędzy 
szyjką a trzonem kości. 

▪ Kąt szyjkowo-trzonowy u 
kobiet zbliżony jest do 
prostego, a u mężczyzn jest 
rozwarty 

red. Grzegorz Teresiński, Medycyna sądowa. Tanatologia 
i traumatologia sądowa, PZWL 2019



F F? N M? M

<42,5 42,5-43,5 43,5-46,5 46,5-47,5 >47,5

M18 – WYMIAR GÓRNY GŁOWY KOŚCI UDOWEJ [mm] 

Różnica w wielkości panewki kości miednicznej (u płci męskiej przeciętna średnica 
to 52 mm, u płci żeńskiej 46 mm) ma odbicie w różnicy w wielkości głowy kości 
udowej 

red. Grzegorz Teresiński, Medycyna sądowa. Tanatologia 
i traumatologia sądowa, PZWL 2019



! Ustalenie płci na podstawie morfologii szkieletu dziecięcego jest niemożliwe. 

! Jedynie badania genetyczne pozwalają na 100 % stwierdzenie płci. 



TRIADA IDENTYFIKACYJNA - WIEK

▪ Proces identyfikacji indywidualnej obejmuje oszacowanie 
wieku chronologicznego na podstawie biologicznych 
wskaźników rozwoju. 

▪ Wiek chronologiczny (kalendarzowy, metrykalny) to 
wiek od dnia urodzenia do dnia badania. 

▪ Szacowaniu wieku na podstawie pojedynczego wskaźnika 
(np. morfologii przekroju bliższej nasady kości ramiennej 
lub zarastania szwów czaszkowych) cechuje ryzyko 
popełnienia bardzo dużego błędu w datowaniu 
Uwzględnienie średniej z kilku różnych metod pozwala 
na zwiększenie pewności wnioskowania. 

red. Grzegorz Teresiński, Medycyna sądowa. Tanatologia 
i traumatologia sądowa, PZWL 2019



Ocena wieku w okresie dzieciństwa –
wiek kostny 

1. Wiek rozwojowy do czasu osiągnięcia dojrzałości płciowej wykazuje 
wysoką korelację z wiekiem metrykalnym wyrażanym z dokładnością do 
jednego roku życia. Stąd wysoka dokładność określania wieku na 
podstawie stopnia skostnienia poszczególnych elementów szkieletu, a 
także oceny na podstawie wieku zębowego . 

2. U dzieci poniżej trzech lat, wiek można ustalić z dokładnością do 3–4 
miesięcy. Dla szkieletów dziecięcych w przedziale wiekowym od 3 do 15 
lat wiek można ustalić z dokładnością do 6–18 miesięcy. Jedną z 
kluczowych różnic pomiędzy szkieletami dziecięcymi a szkieletami 
osobników dorosłych jest obecność punktów (ośrodków) kostnienia. 
Występują one we wszystkich kościach. W obrębie kości długich 
oddzielają końce od trzonów warstwą tkanki chrzęstnej. Podczas 
procesów pośmiertnych zwłok tkanka chrzęstna ulega rozłożeniu, w 
następstwie czego trzony i nasady ulegają całkowitej separacji. 

3. Punkty kostnienia poszczególnych kości kostnieją w określonym wieku 
(łącząc poszczególne części kości), dlatego lokalizacja i stopień 
skostnienia umożliwią dokładną ocenę wieku na podstawie szkieletu 
dziecięcego

red. Grzegorz Teresiński, Medycyna sądowa. Tanatologia 
i traumatologia sądowa, PZWL 2019



Ustalenie wieku w chwili śmierci w okresie młodzieńczym opiera się na ocenie 
kostnienia poszczególnych części szkieletu. Wiek można określić z dokładnością 
1–5 lat



Ocena wieku w okresie młodzieńczym (w latach) na
podstawie kostnienia wybranych części szkieletu

Punkt kostnienia Dziewczęta Chłopcy

Czaszka Chrząstkozrost klinowo-
potyliczny

18-22

Kość ramienna Nasada bliższa
Nadkłykieć przyśrodkowy
Nasada dalsza

13-17
13-15
11-15

16-20
12-17
12-17

Kość udowa Głowa
Krętarz mniejszy
Krętarz większy
Nasada dalsza

12-16
14-16
16-17
14-18

14-19
16-18
16-17
16-20

red. Grzegorz Teresiński, Medycyna sądowa. Tanatologia 
i traumatologia sądowa, PZWL 2019



TRIADA IDENTYFIKACYJNA - WIEK
• Do oceny wieku rozwojowego w okresie dorosłym należy 

stosować metody, w których średni błąd oceny wieku 
(standard error of estimation, SEE) nie przekracza 7 lat.

METODY MORFOLOGICZNE

ZMIANY MORFOLOGII SPOJENIA ŁONOWEGO SEE 2-4 LATA (dla osób < 40 r.ż.)

ZMIANA MORFOLOGII KOŃCÓW MOSTKOWYCH 
ŻEBER

SEE 2-4 LATA (dla osób < 40 r.ż.)

METODY HISTOLOGICZNE

ZMIANY LICZBY OSTEONÓW  LUB/I INNYCH 
ELEMENTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD ISTOTY 
KOSTNEJ ZBITEJ

SEE 5-12 LAT

METODY CHEMICZNE

ZMIANY W PROPORCJACH IZOMERÓW KWASU 
ASPARAGINOWEGO

SEE  1,5 – 4 LATA

red. Grzegorz Teresiński, Medycyna sądowa. Tanatologia 
i traumatologia sądowa, PZWL 2019



ZMIANY MORFOLOGII POWIERZCHNI SPOJENIA 
ŁONOWEGO

▪ Szacowanie wieku na podstawie zmian morfologii spojenia 
łonowego opiera się na opisie zmieniających się cech 
morfologicznych jego powierzchni.

▪ U osób w wieku juvenis powierzchnia spojenia łonowego 
charakteryzuje się poziomo ułożonymi grzbietami i bruzdami, 
nie ma wyraźnej granicy oddzielającej powierzchnię spojenia 
łonowego od gałęzi kości łonowej i gałęzi kości kulszowej. 

▪ Z wiekiem pofalowania znikają i nowa tkanka kostna odkłada 
się na powierzchni spojenia łonowego. Zgrubienia kostne 
przypominające małą nasadę kości łączą się z górną częścią 
powierzchni spojenia łonowego, powierzchnia staje się 
gładka i oddzielona wyraźną krawędzią. 

▪ Na ostatnim etapie starzenia się kości powierzchnia spojenia 
łonowego staje się nierówna i porowata, a na krawędziach 
spojenia łonowego mogą pojawiać się wyrośle kostne 

red. Grzegorz Teresiński, Medycyna sądowa. Tanatologia 
i traumatologia sądowa, PZWL 2019



ZMIANY MORFOLOGII SPOJENIA ŁONOWEGO

WIEK MŁODZIEŃCZY                                    WIEK DOROSŁY                          WIEK DOJRZAŁY/STARCZY

red. Grzegorz Teresiński, Medycyna sądowa. Tanatologia 
i traumatologia sądowa, PZWL 2019



ZMIANY MORFOLOGII KOŃCÓW MOSTKOWYCH ŻEBER

▪Szacowanie wieku na podstawie końców mostkowych żeber    
opiera się na opisie zmian morfologicznych . 

▪Powierzchnia żebra zmienia się z płytkiej do głębokiej, 
przechodząc z V-kształtnej do U-kształtnej. 

▪Brzeg końca mostkowego żebra w wieku juvenis jest równy o 
grubej krawędzi, w wieku maturus/adultus zmienia się na 
falisty o cienkiej krawędzi. 

▪W fazie senilis brzeg jest nieregularny i mogą występować na 
nim wyrośla kostne tworzące tzw. „okienka” 

red. Grzegorz Teresiński, Medycyna sądowa. Tanatologia 
i traumatologia sądowa, PZWL 2019



ZMIANY MORFOLOGII KOŃCÓW MOSTKOWYCH ŻEBER

JUVENIS                                               MATURUS                                          SENILIS

red. Grzegorz Teresiński, Medycyna sądowa. Tanatologia 
i traumatologia sądowa, PZWL 2019



Zmiany morfologii powierzchni uchowatej
▪ Powierzchnie uchowate kości biodrowych wraz z wiekiem 

przechodzą zmiany. 

▪ Charakteryzują się one przekształceniem powierzchni 
uchowatej, rozwojem krawędzi wokół niej, wzrostem 
porowatości istoty zbitej kości powierzchni uchowatej oraz 
wzrostem wyrośli kostnych (osteofitów) w obszarze za 
powierzchnią uchowata (retroauricular). 

▪ Powierzchnia uchowata osoby w wieku juvenis ma poziomo 
rozmieszczone pofalowania, które stopniowo się wygładzają. 
Tekstura powierzchni uchowatej zmienia się z drobnoziarnistej 
na gruboziarnistą (przypominającą papier ścierny) aż do 
gładkiej, gęstej kości. Wierzchołek ulokowany na przecięciu 
łukowatej linii i powierzchni uchowatej jest gładki i 
zaokrąglony u osób w wieku juvenis, a z wiekiem staje bardziej 
ostry i nieregularny. W wieku senilis często pojawiają się 
wyrośla kostne Wyrośla kostne występują częściej na dolnej 
krawędzi powierzchni uchowatej. 

red. Grzegorz Teresiński, Medycyna sądowa. Tanatologia i 
traumatologia sądowa, PZWL 2019



Zmiany morfologii powierzchni uchowatej

• Z wiekiem pojawia się także porowatość powierzchni 
uchowatej, którą można scharakteryzować jako 
mikroporowatość lub makroporowatość. 

• Powierzchnia za powierzchnią uchowatą (retroauricular) jest 
miejscem przyczepu mięśni. Występujące na niej zmiany są 
związane z kostnieniem więzadeł skutkującym jej 
pofałdowaniem oraz mogącymi tworzyć się w tym miejscu 
wyroślami kostnych (osteofity). 
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OBLITERACJA SZWÓW CZASZKOWYCH

Zarastanie szwów czaszkowych rozpoczyna się endokranialnie (od 
wewnątrz) i postępuje egzokranialnie (na powierzchni zewnętrznej). W 
wyniku stopniowego wypełniania  przestrzeni pomiędzy kośćmi czaszki 
masą kostną zarastający szew jest coraz słabiej widoczny. 

Z czasem wskutek przyrastania masy kostnej zarys szwu całkowicie zanika. 
Znajomość zakresów wieku kostnienia różnych odcinków poszczególnych 
szwów czaszkowych umożliwia ustalenie wieku osoby w chwili śmierci 

Problemem jest to, że wiek można ustalić jedynie w dość szerokim zakresie, z 
dokładnością do 5–10 lat. 
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ZMIANY UTKANIA STRUKTURY GĄBCZASTEJ NASADY BLIŻSZEJ KOŚCI 
RAMIENNEJ

▪ Zmiany zachodzące z wiekiem w obrębie nasady kości 
ramiennej można oszacować po wykonaniu przekroju końca 
bliższego kości lub na podstawie zdjęcia radiologicznego.

▪ Należy dokonać oceny gęstości utkania struktury gąbczastej 
kości oraz określić wysokość do jakiej dochodzi jama 
szpikowa. 

▪ Zmiany zachodzące w istocie gąbczastej przynasady bliższej 
kości ramiennej przebiegają w skrócie następująco – w 
pierwszej fazie wierzchołek jamy szpikowej sięga znacznie 
poniżej szyjki chirurgicznej, a beleczki tworzą układ 
promienisty, z upływem lat struktura gąbczasta ulega 
rozrzedzeniu, a jama szpikowa powiększa się w kierunku 
dogłowowym 

red. Grzegorz Teresiński, Medycyna sądowa. Tanatologia 
i traumatologia sądowa, PZWL 2019



ZMIANY UTKANIA STRUKTURY GĄBCZASTEJ NASADY BLIŻSZEJ KOŚCI 
RAMIENNEJ

Porównanie przekrojów końców bliższych kości ramiennych dwóch mężczyzn zmarłych 
w wieku 23 (po lewej) oraz 34 lat (po prawej). W drugim przypadku uwagę zwraca 
redukcja utkania kostnego i poszerzenie jamy szpikowej typowe dla fazy senilis zamiast 
rzeczywistej fazy adultus (przykład zmienności osobniczej). 

red. Grzegorz Teresiński, Medycyna sądowa. Tanatologia 
i traumatologia sądowa, PZWL 2019



WYSOKOŚĆ CIAŁA

źródło: www.paleo-tech.com

▪ Oceniając wysokość ciała należy uwzględnić fakt, iż długość kończyn w stosunku do 
długości tułowia i wysokości ciała wykazuje zróżnicowanie zarówno pod względem 
dymorficznym, jak i wewnątrz-i międzypopulacyjnych. Jedną z metod rekonstrukcji 
wysokości NN zwłok (w przypadku np. zwłok zeszkieletowanych) stosowaną w 
praktyce jest metoda opracowana przez M. Trotter i G.C. Gleser. 

▪ Metody szacowania wieku opierają się na pomiarze kości długich z wykorzystaniem 
tzw. deski antropometrycznej oraz porównaniu uzyskanych wartości ( w mm) z 
odpowiednimi tabelami. 

red. Grzegorz Teresiński, Medycyna sądowa. Tanatologia 
i traumatologia sądowa, PZWL 2019



Nazwa kości Wartość pomiaru 
[mm]

Kość ramienna [H] 330

Kość promieniowa [R] 249

Kość łokciowa [U] 267

Kość udowa [F] 473

Wysokość ciała wyliczona na 
podstawie długości kości udowej i 
porównaniu z tabelą Trotter& 
Gleser wynosi 173 cm. 



ZWŁOKI NN

„ŚWIEŻE” PRZEOBRAŻONE ZESZKIELETOWANE

POBRANIE KRWI (WYMAZ) 
DO BADAŃ GENETYCZNYCH

POBRANIE KRWI 
(WYMAZ)/TRZONU KOŚCI 

DŁUGIEJ/ZĘBA* DO BADAŃ 
GENETYCZNYCH

POBRANIE TRZONU KOŚCI 
DŁUGIEJ/ZĘBA* DO BADAŃ 

GENETYCZNYCH

BADANIA GENETYCZNE

SEKCJA 500’S PM



ZWŁOKI NN

„ŚWIEŻE” PRZEOBRAŻONE ZESZKIELETOWANE

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA/DAKTYLOSKOPIA - POLICJA

SEKCJA 400’S PM



NN OSOBA

Osoba o nieustalonej tożsamości, której dane są nieznane, niepełne lub
niewiarygodne w szczególności, gdy jest to następstwem choroby uniemożliwiającej
samodzielne podejmowanie decyzji przez tą osobę lub osobę usiłującą ukryć swoją
tożsamość, zwłaszcza w sytuacji mającej znaczenie prawne

Zarządzenie nr 48 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz 
postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich



Jeżeli w ciągu roku od ujawnienia NN osoby jej tożsamość
nie zostanie ustalona, policjant prowadzący czynności
identyfikacyjne, za pośrednictwem prokuratora, występuje
do właściwego miejscowo sądu rejonowego z wnioskiem o
wydanie orzeczenia będącego podstawą do sporządzenia
aktu urodzenia osoby o nieustalonej tożsamości, przy czym
nadanie nowej tożsamości NN osobie w tym trybie nie
stanowi ustalenia tożsamości osoby

W przypadku ujawnienia noworodka porzuconego w miejscu
niestwarzającym zagrożenia dla jego zdrowia lub życia, gdzie może zostać
objęty natychmiastową opieką (np. szpital, tzw. „okno życia”), a następnie
może zostać objęty procedurą nadania tożsamości i procedurą adopcyjną, nie
prowadzi się czynności identyfikacyjnych, tylko czynności w niezbędnym
zakresie wynikające z przepisów postępowania karnego



ZAKOŃCZENIE POSZUKIWANIA OSOBY ZAGINIONEJ

USTALONO MIEJSCE POBYTU OSOBY ZAGINIONEJ

OSOBA ZAGINIONA POWRÓCIŁA DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA

ODNALEZIONA, PEŁNOLETNIA I NIEUBEZWŁASNOWOLNIONA OSOBA 
ZAGINIONA NIE WYRAZIŁA ZGODY NA UJAWNIENIE OSOBIE UPRAWNIONEJ 

SWOJEGO AKTUALNEGO MIEJSCA POBYTU ORAZ ZŁOŻYŁA PISEMNE 
OŚWIADCZENIE

OSOBA UPRAWNIONA, KTÓRA ZAWIADOMIŁA POLICJĘ O ZAGINIĘCIU OSOBY, ODWOŁAŁA 
POSZUKIWANIA Z UWAGI NA FAKT NAWIĄZANIA KONTAKTU Z OSOBĄ ZAGINIONĄ A 
ZGROMADZONE W SPRAWIE INFORMACJE NIE WSKAZUJĄ NA POTRZEBĘ DALSZEGO 

PROWADZENIA POSZUKIWAŃ



ZAKOŃCZENIE POSZUKIWANIA OSOBY ZAGINIONEJ

ODNALEZIONO OSOBĘ ZAGINIONĄ LUB JEJ ZWŁOKI

UZYSKANO INFORMACJĘ O UZNANIU PRZEZ SĄD OSOBY ZAGINIONEJ ZA ZMARŁĄ LUB O 
STWIERDZENIU PRZEZ SĄD ZGONU TEJ OSOBY

UZNANIE ZA ZMARŁEGO STWIERDZENIE ZGONU

OSOBA ZAGINIONA UKOŃCZYŁABY 100 LAT, A CZYNNOŚCI POSZUKIWAWCZE 
PROWADZONE BYŁY PRZEZ OKRES CO NAJMNIEJ 10 LAT



PYTANIA?

agata.thannhauser@umw.edu.pl


